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Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166 

Pravidla pro  p řijetí žák ů do školní družiny pro školní rok 
2020/2021  

Č.j. 4-2020 Účinnost: od 25. 5. 2020 

Vypracoval a: Jitka Heltová  
Mgr. Alena Hradílková 

 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny (150 
dětí), stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny. 
Školní družina se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 
Dle § 8, odst. (4) školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené 
k pravidelné denní docházce. 
Dle § 9, odst. (4) se o přijetí účastníka k činnosti školní družiny ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. 
forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné 
přihlášky;  její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a 
způsobu odchodu účastníka ze školní družiny. 
 
Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku, který si lze 
vyzvednout ve školní družině nebo vytisknout ze školního webu. Řádně vyplněný zápisový 
lístek odevzdá zákonný zástupce škole do 19. 6. 2020 prostřednictvím vychovatelek. 
 
O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka školy do 26. června  2020 a vyrozumí o tom zákonné 
zástupce zveřejněním na webových stránkách školy (www.zsjirasek.cz) a na vývěsce školy. 
  
Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitelka školy postupovat podle 
těchto kritérií: 
 

1) Žáci z 1. – 2. ročníku; pravidelná docházka do školní družiny. 
2) Žáci z 3. ročníku; pravidelná docházka do školní družiny, zákonní zástupci jsou zaměstnaní; 

přednost mají žáci ze vzdálenějších oblastí od školy (doba dojíždění do školy). 
3) Ostatní žáci z I. stupně do naplnění kapacity, přednost mají žáci ze vzdálenějších oblastí od 

školy.  
Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2020/2021. 

   
 
 
 

Mgr. Alena Hradílková 
ředitelka školy 

 
 
Hradec Králové 25. 5. 2020 


